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GLK is de naam van de werkorganisatie van Stichting Het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden 
der Geldersche Kasteelen, hierna te noemen GLK. 
 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden 
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opties, overeenkomsten en reserveringen 

afgegeven en gesloten door GLK en de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en 
verbintenissen van welke aard dan ook. Dit voor zover van deze voorwaarden niet door beide 
partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

 
Artikel 2. Optie en totstandkoming van de overeenkomst 
2.1 Een door GLK afgegeven bevestiging van een overeenkomst locatiegebruik of reservering is 

geldig tot en met de gestelde datum dat de reservering verloopt, doch uiterlijk tot en met 30 
dagen na de door GLK vermelde dagtekening op de afgegeven bevestiging. Dit tenzij partijen 
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn kunnen in ieder geval 
door de gebruiker aan deze bevestiging geen rechten worden ontleend. 

2.2 Alle prijsopgaven van GLK en alle bedragen die door GLK aan de gebruiker in rekening worden 
gebracht, zijn vrijgesteld van BTW en in euro’s tenzij nadrukkelijk anders vermeld of door partijen 
anders schriftelijk is overeengekomen. GLK behoudt zich jegens gebruiker het recht voor om in 
voorkomende gevallen redelijke prijswijzigingen door te voeren. 

2.3 Voor reserveringen is van toepassing dat de ontvangst van de reservering automatisch geldt als 
aanvaarding door gebruiker.  

 
Artikel 3. Locatievergoeding en betalingsvoorwaarden 
3.1 Gebruiker dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te 

komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien 
een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt betaling door 
de gebruiker binnen 14 dagen na factuurdatum.  

3.2 Indien gebruiker niet binnen de onder artikel 3.1 genoemde termijnen betaalt, is de gebruiker – 
zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is – jegens GLK in verzuim. Gebruiker is op dat 
moment de wettelijke rente verschuldigd aan GLK. Voorts is GLK gerechtigd verdere uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden, zulks 
onverminderd het recht van GLK aanvullende of vervangende schadevergoeding op de gebruiker 
te verhalen, waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag.  

3.3 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke gebruikers hoofdelijk 
verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag. 

 
Artikel 4. Annuleringen en tijdsoverschrijdingen 
4.1. Na totstandkoming van de overeenkomst als omschreven in artikel 2 is gebruiker bij annulering 

de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd: 
- meer dan 8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst 

50%; 
- 8 tot 4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst 75%; 
- binnen 4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst 

100%. 
4.2. De door gebruiker gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. 
4.3. Indien de gebruiker afwijkt van de in de overeenkomst opgenomen tijdstippen, worden de 

dientengevolge door GLK extra gemaakte kosten aan de gebruiker doorberekend. Zulks 
onverminderd het recht van GLK in een dergelijk geval de overeenkomst te annuleren waarbij de 
in artikel 4.1 bepaalde voorwaarden van kracht zijn.  

 



 
 

  

 
 
 
Artikel 5. Aansprakelijkheid 
5.1 Gebruiker is geheel aansprakelijk voor eventuele schade, die voortvloeit uit het gebruik en de 

daarmee verband houdende aanwezigheid van bezoekers. Schade aan de locatie zal door 
gebruiker worden vergoed op basis van een op verzoek van GLK uitgebracht taxatierapport, 
welke door partijen bij voorbaat bindend wordt beschouwd. Gebruiker zal ter dekking van 
mogelijke risico’s een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, waarvan GLK vooraf 
het bewijs ontvangt. 

5.2 Gebruiker draagt tijdens het gebruik zorg voor toezicht en begeleiding op de locatie. 
5.3 GLK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontvreemding van materieel van 

gebruiker. 
5.4 Gebruiker is verplicht voldoende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen in de vorm van 

geleiding/afrastering/afscherming (dranghekken) om elk risico voor persoonlijk letsel volledig uit 
te sluiten. 

5.5 GLK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en persoonlijk letsel van de gebruiker, 
deelnemers, gasten, bezoekers, derden door gebruiker ingehuurde al dan niet tegen geldelijke 
vergoeding instanties/personen. 

5.6 Het oordeel en aanwijzingen van GLK c.q. van haar medewerkers zijn bindend in alle gevallen 
waarin deze bepalingen niet voorzien; aanwijzingen van GLK c.q. van haar medewerkers dienen 
te allen tijde stipt en zonder uitstel te worden opgevolgd door gebruiker. 

5.7 Gebruiker dient schade te voorkomen en is dus niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan 
en/of in de locatie, waardoor er (al dan niet herstelbare) schade op kan treden. Bij gebruik van 
buitenlocatie zal gebruiker een zogenaamde KLIC-melding doen in verband met de aanwezigheid 
van kabels en leidingen indien grondwerk of verankeringen aan de orde zijn. 

  
Artikel 6. Gebruik van de locatie 
6.1 Het is gebruiker niet toegestaan om de locatie te verlichten. In nauw overleg met GLK is het 

gebruiker toegestaan om passende en functionele verlichting aan te brengen. 
6.2 De exploitatie van de locatie alsook de aangrenzende exploitant(en) mogen op geen enkele 

manier worden belemmerd en gebruiker dient afspraken te maken met de aangrenzende 
exploitant(en) over de toegangsregeling en verkoop van consumpties. 

6.3 Gebruiker is eraan gehouden te zorgen voor voldoende draagvlak bij omwonenden en om hen zo 
min mogelijk overlast te bezorgen.  

6.4 Gebruiker draagt zorg voor gecertificeerde verkeersregelaars en voor een goede verwijzing naar 
de parkeergelegenheid voorafgaand en tijdens het gebruik. 

6.5 Gebruiker laat voldoende ruimte op (gang)paden voor eventuele noodzakelijke doorgang voor 
ambulance, brandweer, politie en dergelijke. 

6.6 Het gebruik van open vuur is niet toegestaan.  
6.7 Het gebruik van op dieren lijkende (schiet)doelen is niet toegestaan. 
6.8 Gebruiker draagt zorg voor gecertificeerde EHBO-ers volgens de wettelijke richtlijnen. 
6.9 Medewerking van GLK en/of de betreffende locatie van GLK zal in alle publiciteit (en in de 

aankondiging) van het gebruik expliciet worden vermeld. 
6.10 Indien gebruiker roofvogeldemonstraties op locaties van GLK houdt, verwijst GLK naar haar 

document ‘Roofvogelshows/demonstraties, GLK-standpunt’ (www.glk.nl). 
6.11 Het is gebruiker niet toegestaan vuurwerk, confetti en (wens)ballonnen te hebben, te gebruiken 

en op te laten op locaties van GLK. 
 

Artikel 7. Overige bepalingen 
7.1 GLK garandeert dat zij als eigenaresse van de locatie bevoegd is om de bindende afspraken met 

betrekking tot het gebruik van de locatie, behoudens de verhuurde en verpachte delen, zoals 
verwoord in deze overeenkomst aan te gaan en als zodanig volledige zeggenschap heeft over de 
locatie en GLK vrijwaart gebruiker van aanspraken van derden die voortkomen uit aanspraken 
met betrekking tot (mede) zeggenschap over de locatie. 

7.2 Het is gebruiker niet toegestaan veranderingen aan de locatie aan te brengen zonder 
voorafgaand overleg met GLK. 

http://www.glk.nl/


 
 

  

 
 
 
 
 
 
7.3 Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor benodigde vergunningen van overheden. Een afschrift 

van deze vergunning(en) dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de activiteit in het bezit van 
GLK te zijn. Indien er geen vergunning(en) wordt/worden verstrekt is de overeenkomst tussen 
GLK en gebruiker nietig. Bij nietigverklaring van de overeenkomst blijft de locatievergoeding 
verschuldigd. Mocht gebruiker in gebreke blijven dan worden eventuele boetes (b.v. van de 
overheid) doorberekend, vermeerderd met een boete van € 5.000,00 door GLK, alsmede 
eventuele overige van toepassing zijnde kosten. 

7.4 Nietigheid van enige bepaling in de overeenkomst tast de geldigheid van de andere bepalingen 
niet aan. 

7.5 Een wijziging in de overeenkomst tussen gebruiker en GLK komt slechts tot stand na gezamenlijk 
overleg en overeenstemming. De wijziging dient hierna schriftelijk te worden vastgelegd. 

7.6 GLK is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer: 
- Gebruiker niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de gebruiker 

voortvloeit uit de overeenkomst met GLK. 
- Gebruiker in staat van faillissement of surseance van betaling wordt verklaard of wordt 

toegelaten tot de regeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. 
- GLK naar haar oordeel voldoende redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van 

gebruiker tijdig aan zijn verplichtingen te voldoen. 
 
Artikel 8. Toepasselijk recht 
8.1 Op deze overeenkomst is van toepassing Nederlands recht en eventuele geschillen zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem. 
8.2 Partijen zullen ten aanzien van alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen 

GLK en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn de uiterste 
inspanning verrichten deze geschillen in goed onderling overleg op te lossen. Mocht tussen 
partijen te dier zake geen redelijke oplossing worden bereikt, dan zullen de geschillen bij 
uitsluiting worden beslecht door een bevoegd rechter, zulks onverminderd het recht van partijen 
om tegen een uitspraak van de rechtbank hoger beroep c.q. cassatie in te stellen. 

 
 
 
 


